
       BAB VI 

PENUTUP  

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1 Analisis Segmenting, Targeting, dan Positioning.  

Konsumen restoran Chicken Crush dapat dibedakan menjadi tiga yaitu dari segi 

demografi, prilaku pembelian dan daya tarik konsumen. Berdasarkan segi Demografi, 

mayoritas konsumen Restoran Chicken Crush berada pada kelompok umur 16 hingga 

30 tahun yaitu sebesar 89%, dari segi pekerjaan, mayoritas adalah dari kalangan pelajar 

yaitu sebesar 78%, dan dari segi jenis kelamin, 58% adalah wanita. Produk yang paling 

banyak diminati adalah ayam bagian paha atas dengan persentase yaitu 47%, serta 

pertimbangan terbesar konsumen memilih Restoran Chicken Crush untuk menikmati 

makanan adalah karena lokasinya yang strategis. Berdasarkan analisis SWOT, restoran 

Chicken Crush berada pada kuadran I yang memiliki arti bahwa restoran Chicken Crush 

memiliki kekuatan untuk dapat memaksimalkan peluang dan berdasarkan analisis GC, 

restoran Chicken Crush berada pada sel 5 yang memiliki arti bahwa strategi yang dapat 

diterapkan adalah identifikasi pertumbuhan segmen, seleksi investasi, dan spesialisasi. 

2. Analisis Peramalan Permintaan  

Terdapat tiga metode peramalan yang di uji pada penelitian ini yaitu Metode Moving 

Average, Metode Exponential Smoothing, dan Metode Regresi Linier. Berdasarkan hasil 

perhitungan menggunakan indikator MAD, RMSE, MAPE, dan MPE, metode yang 

memiliki nilai terkecil adalah Metode Regresi Linier sehingga dipilih dalam melakukan 

peramalan. Berdasarkan hasil peramalan menunjukkan bahwa peningkatan permintaan 

hanya sebesar 0,25% setiap bulannya. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan 

permintaan yang terjadi belum maksimal dan diperlukan strategi pemasaran baru untuk 

meningkatkan permintan produk agar lebih tinggi dari hasil peramalan. Berdasarkan 

hasil analisis data peramalan menunjukkan bahwa data peramalan mendukung strategi 

pada analisis General Electric.   



 

Saran  

Saran Perusahaan  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, selanjutnya dapat diusulkan saran yang 

diharapkan akan bermanfaat untuk pengelola Restoran Chicken Crush berkaitan dengan 

strategi pemasran yaitu: 

1. Menjaga pasar yang telah ada dengan menjaga kualitas produk dan layanan terhadap 

konsumen.  

2. Melakukan perkembangan pada segmentasi konsumen dengan menargetkan konsumen 

dari segmen keluarga.  

3. Menambakan variasi menu dengan membuat produk dengan cita rasa berbeda dai 

sebelumnya.   

4. Penambahan investasi dalam bentuk penambahan cabang atau outlet.  

5. Memberikan diskon terhadap produk baru serta membuat paket makanan khusus yang 

diperuntukkan bagi konsumen keluarga.  

Saran Penelitian Selanjutnya  

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengembangkan penelitian dengan 

meotode-metode pemasaran yang lain. 

2. Menambah jumlah variabel penelitian agar lebih menyangkup keseluruhan aspek 

pemasaran.  
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